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2013. november 20. 
SIKERTÖRTÉNET A DIGITÁLIS 

ÁTÁLLÁS 

 

Az átállás folyamata 
 

A televíziózás elterjedésével majd a mobil távközlés megjelenésével az 1990-es évekre világossá vált, hogy az a 
frekvenciatartomány, amit a szolgáltatók használnak, nem lesz képes a jövőben kiszolgálni a növekvő 
igényeket. A mobilinternet megjelenésével a digitális átállásra való törekvés felgyorsult, ugyanis a frekvenciák, 
mint korlátos állami erőforrások már nem bírták el a mobil szélessávú forgalmat. A digitális technológia egy 
tömörítési eljárás; az analóg jeltovábbítással szemben a digitális műsorszórás kisebb frekvenciaigénnyel bír. A 
tömörítésnek köszönhetően frekvenciák szabadulnak fel, amelyet így másra is fel lehet használni. 

Az Európai Unió 2009-ben adott ki közleményt, amiben a digitális átállás felgyorsításáról határozott1.  Viviane 
Reding, az akkori audiovizuális ügyekért felelős biztos 2012. január elsejére tette az Uniós tagállamok analóg 
műsorszórásának végső határidejét. Ennek ellenére ez a tagállamok jelentős részében késedelmet szenvedett, 
hiszen egy rendkívül összetett folyamatról van szó, melynek nem csak technikai, de politikai vonatkozása is van.  

Az átállás Magyarországon végül 2013 októberében lezárult, a teljes folyamatot komoly sikernek tekinthetjük. A 
sikerességet nem csak a lezárás jelzi, hanem az is, hogy jelentős kockázatokat és veszélyeket sikerült elkerülni. A 
Nézőpont Intézet Médiaműhelye három fő kockázatokat azonosított: ilyen, ha csúszott volna az átállás 
határideje, ha nem felelt volna meg a támogatási rendszer az Unió előírásainak, vagy ha jelentős réteg maradt 
volna adás nélkül.  

 Nem csúszott a lekapcsolás határideje 

Magyarországon a digitális átállás folyamata 2007-ben indult, amikor az Országgyűlés elfogadta a 
műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényt2, amely 2011. december 31-ét jelölte ki az átállás 
végső határidejének. 2010-re azonban körvonalazódott, hogy nem lehetséges a 2007-ben kitűzött határidőre 
elvégezni az átállást, így több határidő-módosítás után végül 2014-re tolta az Országgyűlés3 az átállás 
lezárásának időpontját. Az NMHH 2013 márciusában4 jelentette be, hogy Magyarországon júliusban és 
októberben, két ütemben kapcsolják le az analóg műsorszórást. A folyamat végül a tervezetnek megfelelően 
október 31-én lezárult.  

A tagállamok érdeke, hogy az analóg és a digitális műsorszórás párhuzamos működését, vagyis a simulcast 
periódust, minden esetben igyekezzenek rövid ideig fenntartani. Európai példák mégis azt bizonyítják, hogy ez 
a periódus évekbe telhet, függetlenül a tagállamok felkészültségétől. Finnországban ez a periódus hat5, 
Svédországban pedig nyolc év6 volt. Magyarországon az Antenna Hungária 2008-ban indította el a digitális 
műsorszórást, párhuzamosan az analóg szolgáltatással, akkor kezdődött a simulcast periódus.   

                                                            
1 http://europa.eu/rapid/press‐release_IP‐09‐1595_hu.htm 
2 2007. évi LXXIV törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól 
3 2013. évi CXXI. törvény a helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és egyes 
hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról 
4 http://nmhh.hu/cikk/158751/Tajekoztato_az_Orszagos_Digitalis_Atallas_Tamogatasi_Program_eredmenyeirol 
5 http://www.akti.hu/dok/fuzet09.pdf 
6 http://www.government.se/content/1/c6/11/30/08/dd17191a.pdf 14. oldal 

http://www.akti.hu/dok/fuzet09.pdf
http://www.government.se/content/1/c6/11/30/08/dd17191a.pdf


 

A digitális átállás folyamata a technikai követelmények teljesítése mellett, politikai szempontból is 
értelmezhető, hiszen alapvetően határozza meg az állampolgárok mindennapjait. Az átállás EU által előírt 
határidőn belüli sikeres teljesítésének és a téma körül kialakult szakmai és politikai konszenzusnak köszönhető, 
hogy a kérdés a magyar párpolitikákban nem jelent meg. Az analóg műsorszórás határidőre megtörtént 
lekapcsolása tehát szakmai és politikai sikernek is tekinthető. Az átállás időszaka folyamatos volt, nem 
jelentkeztek sem technikai sem pedig egyéb jellegű fennakadások.  

 A támogatási rendszer megfelelt az uniós előírásoknak 

A digitális átállás végrehajtásában az állam meghatározó a szerepet játszott, hiszen nem csak a technikai 
feltételeket biztosította, de a lakosság tájékoztatását és felkészítését is kiemelt súllyal kezelte. A digitális átállás 
során az állami szerepvállalás része volt, hogy a rászoruló állampolgárok technikai felkészítést és szükség esetén 
anyagi támogatást is kaphattak.   

Az NMHH hosszú előzetes munkát végzett, mielőtt megkezdte volna az átállást. A KSH-val kötött 
megállapodásnak köszönhetően hatékonyabban tudták felmérni a rászorulók körét. Sopronban és a barcsi 
kistérségben indult tesztprogramnak köszönhetően a Hatóság pontosan fel tudta térképezni az igénylők 
helyzetét és az átállás társadalmi fogadtatását. A tesztprogramokkal a korábban kialakított stratégián még 
azelőtt lehetett finomítani, hogy élesben elindult volna a támogatási-igénylési rendszer.  

Az állami támogatás rendszerének kialakítása ugyanakkor más potenciális kockázatot is rejtett magában, hiszen 
az Európai Unió külön figyelmet szentel az állami támogatások során a versenysemlegesség szempontjának. A 
kockázatot az jelentette, hogy a magyar modell különbözött a más tagállamok módszerétől, ugyanis a 
szociálisan rászorulók teljes körű segítséget kaptak az NMHH-tól és szakemberek szerelték be a szükséges 
eszközöket. A tagállamok többségében csupán egy set-top-box vásárlására feljogosító kupont kapott a 
rászoruló, amelyet beválthatott valamelyik műszaki üzletben. Ennek a támogatásnak egyértelmű hátránya, 
hogy a lehetőség híre nem biztos, hogy eljutott minden rászorulóhoz, másrészről a fogyasztónak nehézséget 
okozhatott az eszközök közötti választás és eligazodás. Az NMHH ezzel szemben alapos előkészítés során 
felmérte a támogatásra jogosultak körét és számát, minimálisra csökkentve az esélyét annak, hogy az átállás 
akár egy állampolgárnak is hátrányt jelenthessen.  

Amennyiben a magyar támogatási rendszer nem felelt volna meg a közösségi jognak és az Európai Bizottság 
kifogást emel ellene, elcsúszott volna a teljes folyamat. Ez összességében az ország, azon belül is a kormány és 
az NMHH komoly presztízsveszteségét jelenthette volna. A Bizottság például a támogatásokra vonatkozó 
szabályok megsértését állapította meg Olaszország esetében, ahol a 2004-ben és 2005-ben nyújtott 
támogatások sértették a vonatkozó európai szabályozást.7   

 Nem maradt jelentős réteg televízióadás nélkül 

Az NMHH honlapján szereplő információk8 szerint a háztartások körülbelül 11 százaléka volt érintett az 
átállásban. Ez az adat jól jelzi az érintettek tájékoztatásának és felkészítésének összetettségét, illetve a 
támogatási rendszer pontos kidolgozásának méreteit. Ugyanakkor valószínűsíthető, hogy az átállásról szóló 
kampány nyomán sokan önerőből, már korábban elvégezték a szükséges fejlesztéseket. A legjobban felkészült 

                                                            
7 http://www.jogiforum.hu/hirek/15390 
8 http://digitalisatallas.hu/tamogatas 

3 



 

rendszerek esetében is vannak lemaradók, számukra az átállás során tájékoztató szöveget sugároztak. Az NMHH 
összesen 135 ezer szociálisan rászoruló családnak szerelte be az eszközöket9.  

Az átállás összességében gördülékenyen zajlott, nem alakult ki fennakadás a folyamatban, illetve társadalmi 
elégedetlenséggel sem lehet találkozni.  

A digitális átállás előnyei 
 

A digitális átállás gyakorlati haszna jóval túlmutat a mindennapokban tapasztalható előnyökön, a 
nemzetgazdaság egésze szempontjából komoly súllyal bír. A Nézőpont Intézet Médiaműhelye három fő 
csoportba sorolta az átállás előnyeit. 

 Bővülő csatornakínálat 

A korábbi három ingyenesen elérhető csatorna (m1, RTL Klub, TV2) mellett további négy csatorna vált 
elérhetővé előfizetés nélkül (m2, Duna TV, Duna World, Euronews, vagy a helyi televízió). Ez tekinthető a 
mindennapokban érezhető legnagyobb, lakosság szempontjából azonnali előnyökkel járó változásnak. A több 
elérhető csatorna a szórakozási lehetőségek bővülését jelenteni. Ugyanakkor fontos az is, hogy emellett a 
minőségi informálódási, tájékozódási források köre is kibővült az új csatornakínálattal. Az új csatornák 
kínálatából a fogyasztók különböző profilú hírműsorok közül választhatnak.  

 Jobb minőségű szolgáltatások 

Az átállás nyomán nemcsak az elérhető csatornák száma bővült, hanem azok kép- és hangminősége javult, 
köszönhetőn a digitális technológiának. Ki kell emelni, hogy a set-top-box készülékek új szolgáltatások 
igénybevételét teszik elérhetővé az érintett fogyasztók számára. Ilyen például a gyermekzár, illetve, hogy 
eredeti nyelven felirattal is élvezhetőek külföldi filmek, sorozatok. E lehetőség azonban nemcsak az új beltéri 
egység használatának köszönhető, hanem a 2010-ben elfogadott médiatörvény is megfogalmazza10 a jelentős 
befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók számára azt a kötelezettséget, miszerint a 19 óra és 23 óra 
között közzétett eredetileg nem magyar nyelvű műsorok legalább egynegyede eredeti nyelven magyar 
felirattal is elérhető legyen.  

A jobb minőségű szolgáltatás mellett javult a lefedettség is, hiszen míg az analóg szolgáltatás a kereskedelmi 
csatornák esetében 86 százalékos volt11, addig a digitális terjesztés esetében 98 százalékosra nőtt ez a mutató.12 
  

 Javuló versenyképesség 

A digitális átállás legfontosabb célja és következménye, hogy olyan frekvenciatartományok szabadultak fel, 
amelyeket tovább lehet hasznosítani mobilinternet-szolgáltatásra. A felhasználható frekvenciák nyomán 
lehetővé válik újabb, nagyobb sebességre képes technológiák elterjedése, illetve a lefedettség bővítése. Az 
infrastruktúra ez irányú fejlődésének összetett következményei lehetnek. Egyrészt a területi lefedettség 
javulásával és az internet-szolgáltatás színvonalának és sebességének fejlődésével javulhat az ország 

                                                            
9 http://digitalisatallas.hu/hirek/csuetoertoekoen‐12.30‐kor‐az‐orszag‐egesz‐terueleten‐befejezdik‐a‐digitalis 
10A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 38 § (3).  
11 http://ahrt.hu/hu/tartalmak/analog‐musorszoras 
12 http://ahrt.hu/hu/tartalmak/digitalis‐musorszoras 
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versenyképessége, amely pedig segítheti a GDP-növekedést. Számos tanulmány foglalkozott már a szélessávú 
internet penetrációjának növekedésével és a gazdasági élénkülés kapcsolatával, amelyek alapján egyértelmű a 
pozitív hatás. 

Ugyanakkor az ország versenyképességét nem csak az infrastruktúra fejlődésén keresztül javítja, hanem azáltal 
is, hogy a felszabaduló frekvenciákon nyújtott új szolgáltatások nyomán nőhet a verseny a szolgáltatók között. 
Ez pedig alacsonyabb árakat jelent, amely pedig segítheti a szélessávú mobilinternet-penetráció bővülését.  

Nem utolsó sorban a felszabaduló frekvenciák továbbhasznosítása az állam számára bevételi forrást is jelent, 
hiszen a frekvencia-használati jogosultságot pályázatok során lehet használatra bocsátani, amely jelentős 
bevételt teremt a költségvetés számára.  

Összességében tehát a digitális átállásnak a mindennapokban tapasztalható közvetlen előnyein túl további, 
közvetett előnyei is vannak Magyarország számára. A legjelentősebb hatást egyértelműen a felszabaduló 
frekvenciák hasznosítása jelenti, amely hosszú távon egyértelműen segíti az ország versenyképességének 
javulását, valamint a gazdasági élénkülést.  
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